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Vanhus- ja vammaisneuvosto 

Kokousaika Perjantai 5.11.2021, kello 9.00 

Kokouspaikka Innocum, Isoharjantie 6, rakennus S1, 3 krs. sote-kokoushuone 

Kutsuttu Reino Kuopusjärvi, Eläkeliiton Siilinjärven yhdistys ry, puheenjohtaja (+) 

 Arja Jolkin, Siilinjärven eläkkeensaajat ry, varapuheenjohtaja (+) 

 Riitta Korhonen, Siilinjärven virkistys (+) 

 Erkki Miettinen, Siilinjärven kehitysvammaisten tuki ry (+) 

 Eeva-Kaarina Nurmiranta, Siilinjärven invalidit (+) 

 Maija Leena Pitkänen, Pohjois-Savon muisti ry (+) 

 Ari Ruotsalainen, Puijon diabetesyhdistys (+) 

 Annika Turunen, Pohjois-Savon näkövammaiset ry (+) 

 Erja Valkonen, Siilinjärven seurakunta (+) 

 Marja Kavilo, hoiva- ja vanhuspalvelujohtaja (+) 

 Timo Hyötyläinen, liikuntatoimenjohtaja (+) 

Tanja Moilanen, hyvinvointisuunnittelija, kokouksen sihteeri (+) 

Käsiteltävät asiat 

1. Kokouksen avaus ja läsnä-/poissa olevien toteaminen 

Käytiin lyhyt esittelykierros ja todettiin kokouksen läsnäolijat oheisen listan mukaisesti (+/-)-merkinnöin. 

Lisäksi kokouksessa oli mukana asiantuntijat, hankekoordinaattorit Aatu Saali ja Annikki Venetvaara. Käy-

tiin lyhyesti läpi kunnan organisaatiorakennetta ja vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävää ja asemaa kun-

nassa.  

2. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen 

Vanhus- ja vammaisneuvosto nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjoh-

tajan tehtävänä on kutsua neuvosto koolle, päättää asialistalle käsiteltäväksi otettavat asiat ja toimittaa 

mahdollisen oheismateriaalin valmistelijalle/sihteerille, esitellä neuvostossa käsiteltävät asiat sekä edustaa 

vanhus- ja vammaisneuvostoa.  
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Päätös: Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Reino Kuopusjärvi ja varapuheenjohta-

jaksi Arja Jolkin. 

3. Edustajien valinta kunnan toimielimiin 

Vanhus- ja vammaisneuvoston nimeämillä edustajilla (yksi henkilö / neuvosto) on läsnäolo- ja puheoikeus 

kunnanvaltuuston, sivistyslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan ja teknisen lautakunnan kokouk-

sissa niiden julkisten asioiden osalta.  

Päätös: Valittiin neuvoston edustajat toimielimiin seuraavasti:  

• Kunnanvaltuusto: Reino Kuopusjärvi, neuvoston pj 

• Sivistyslautakunta: Maija-Leena Pitkänen 

• Sosiaali- ja terveyslautakunta: Arja Jolkin, neuvoston varapj. 

• Tekninen lautakunta: Eeva-Kaarina Nurmiranta 

Keskusteltiin varajäsenten nimeämisestä. Pohdittiin tulisiko neuvoston sisältä asettaa varajäsenet vai toi-

miiko valtuustossa ja lautakunnassa edustajan varajäsenenä henkilökohtainen varajäsen. Päädyttiin siihen, 

että jokaisen edustajan henkilökohtainen varajäsen toimii myös varajäsenenä ko. toimielimissä. Nimetään 

tarvittaessa jatkossa varajäsenet neuvoston sisältä.  

4. Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät 

Siilinjärven vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden, 

kunnan ja 3. sektorin yhteistoimintaa. Lisäksi neuvosto pyrkii osaltaan edistämään ikääntyneiden ja vam-

maisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.  

Päätös: Läpikäytiin vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntöä ja keskusteltiin tulevasta toiminnasta. 

Todettiin, että toiminnan kannalta keskeistä on tiedon kulku ja se, että neuvosto pääsisi riittävän ajoissa 

vaikuttamaan kunnassa valmisteltaviin asioihin. Pohdittiin, että kuntalaisten tietoisuutta neuvoston ole-

massaolosta olisi hyvä vahvistaa, jotta saataisiin parannettua tiedonkulkua.  

Esiin tuotiin myös palveluiden saavutettavuuteen liittyviä kehittämistarpeita, kuten postin palvelut ja Van-

han pappilan -palvelutalon ulkohissit.  

Todettiin, että laaditaan ja käsitellään neuvoston toimintasuunnitelmaa seuraavassa kokouksessa.  

  



 

Muistio 
5/2021 

3(4) 
 

 

 

 

 

     

 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Sähköposti 
 Siilinjärven kunta 

PL 5 
71801 Siilinjärvi 

Kasurilantie 1 
 
www.siilinjarvi.fi 

017 401 111 
Faksi 
017 401 132 

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi 
kirjaamo@siilinjarvi.fi 
Y-tunnus 0172718-0 

 

5. Ikäihmisten asumisen kehittäminen Siilinjärven kunnassa -hanke 

Siilinjärvellä on käynnistynyt Ikäihmisten asumisen kehittäminen Siilinjärven kunnassa -hanke 9/2021-

8/2022. Hankkeen tavoitteena on kehittää ikääntyneiden asumisratkaisuja, asuinympäristöä sekä kotiin 

tuotavia palveluita. Hankkeessa laaditetaan toimintamalli ikääntyneiden välimuotoiseen asumiseen. Hanke 

liittyy Siilinjärven keskustaan valmistuvaan ikääntyneiden taloon, jonka rakentaminen alkaa kesällä 2022. 

Hankekoordinaattorit Aatu Saali sekä Annikki Venetvaara kertovat hankkeesta.  

Päätös: Keskusteltiin hankkeesta ja yhteistyöstä siihen liittyen. Hankkeessa ollaan järjestämässä kuulemis-

tilaisuus, joka sovittiin pidettäväksi osana Vanhus- ja vammaisneuvoston seuraavaa kokousta tammikuun 

alussa.   

Hankkeessa toteutetaan kysely, jonka testiryhmänä neuvosto toimi. Todettiin kyselyn olevan selkeä ja so-

pivan lyhyt. Tietoa kyselystä välitetään Uutis-Jousen, kunnan verkkosivujen sekä somen kautta. Keskustel-

tiin siitä, että myös paperisia lomakkeita olisi hyvä olla saatavilla, sillä kaikilla kohderyhmäläisillä ei välttä-

mättä ole mahdollisuutta vastata sähköiseen kyselyyn. Pohdittiin, että kyselyä voisi välittää mm. kirjaston, 

kotihoidon, Kotipolun ja Mummonkammarin kautta. Sovittiin, että kutsu kyselyyn toimitetaan myös neu-

voston jäsenille, jotka välittävät sitä taustayhdistyksiinsä ja mahdollisuuksien mukaan myös muille sidos-

ryhmille. 

Esiin tuotiin huoli siitä, miten puolisoiden asumisjärjestelyt toteutetaan tilanteissa, joissa toinen siirtyy pal-

veluasumisen piiriin. Pohdittiin sitä, olisiko hankkeessa mahdollista huomioida myös tämä seikka.  

6. Tiedoksi saatettavat asiat   

Vanhusneuvostopäivät 

Vanhusneuvostopäivä järjestettiin to 4.11.2021 klo 10-15.30 Helsingissä, mutta siihen voi osallistua myös 

verkon välityksellä. Päivässä käsiteltiin mm. vanhusneuvostojen toimintamahdollisuuksia, osallisuutta, yk-

sinäisyyttä, digi-osallisuutta ja ikääntyneiden liikkumisen tukemista. Lisäksi eri ministeriöistä oli tietoiskuja.  

Lisätietoja ohjelmasta löytyy täältä: https://avoinhallinto.fi/tapahtumat/vanhusneuvostopaiva-4-11-2021/  

Vammaisneuvostopäivät 

Vammaisneuvostopäivät järjestetään ma 22.- ti 23.11.2021 verkkoseminaarina kahtena päivänä klo 13-16. 

Tapahtumaan voivat osallistua vammaisneuvoston jäsenet. Kutsu ja tarkempi ohjelma on lähetetty kokous-

kutsun liitteenä. Tapahtuma on maksuton ja siihen voi ilmoittautua 15.11.2021 mennessä tästä linkistä.  

https://avoinhallinto.fi/tapahtumat/vanhusneuvostopaiva-4-11-2021/
https://link.webropolsurveys.com/s/vammaisneuvostopaiva2021
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7. Muut mahdolliset asiat 

• Kokouskäytännöistä sovittiin, että sihteeri lähettää sähköpostitse kokouksen muistion neuvoston 

jäsenille. Jäsenillä on mahdollisuus kommentoida muistiota sen täsmentämiseksi, jonka jälkeen se 

julkaistaan neuvoston nettisivuilla.  

• Siilinjärven virkistyksellä on avoimet ovat 22.11.21 klo 10-14. Tervetuloa tutustumaan toimintaan! 

8. Seuraava kokousaika  

Seuraava kokous pidetään ke 5.1.2022 klo 9.00-11.00.   


